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	134 - أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس الحمزي، نسبة إلى آل حمزة آشير، المعروف بابن قرقول
	135 - أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن خالد بن سويد الرازي الهسنجاني الحافظ
	136 - أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن عبد الواحد الوزير مؤيد الدين الشيباني القدسي ثم المصري المعروف بابن القفطي
	137 - الشيخ برهان الدين إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن، المعروف بابن الحنبلي الحلبي الحنفي
	138 - الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهلي الحنفي، المعروف بابن الماكياني
	139 - الشيخ إبراهيم بن يوسف البولوي الواعظ المشهور بجراح شيخي
	140 - الشيخ إبراهيم اللقاني المصري المالكي
	141 - إبراهيم المعمار الأديب المعروف بغلام النوري
	142 - كمال الدين إبراهيم قره دده الزومي
	143 - الشيخ الفاضل إبراهيم الجيستري النقشبندي
	144 - الشيخ الأديب إبراهيم بن المبلط المصري

	[فصل أبرخس]
	145 - الحكيم الراصد أبرخس

	[فصل أبرهة]
	146 - أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح الأصبحي الحميري
	147 - أبرهة الأشرم الحبشي، صاحب الفيل
	148 - الحكيم أبلن الرومي
	149 - المهندس الماهر أبلونيوس النجار

	فصل فيمن اسمه كنيته أو الذي اشتهر بالكنية ولم يعرف له اسم وذكرهم بعض المؤرخين باعتبار أول المضاف إليه
	150 - أبو أحمد الفارسي السمرقندي الشافعي
	151 - أبو الأزهر الخجندي الحنفي
	152 - أبو برزة الحاسب البغدادي
	153 - أبو البركات بن أبي الحسن بن النجيب بن معمر بن البنا المدائني الحنفي
	154 - الشيخ رضي الدين أبو بكر بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن عبد الله بن دعسين اليمني الشاذلي
	155 - الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي الحجار
	156 - الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السكسكي الحنفي، المعروف بابن الصايغ
	157 - الشيخ أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيز الإمام ظهير الدين البلخي الأصل السمرقندي الحنفي
	158 - أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم الحلبي [الجلومي] الشاعر
	159 - الإمام الفقيه قطب الدين أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد الله بن محمد دعسين اليمني الشافعي
	160 - القاضي تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن دويب بن مشرف، المعروف بابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشافعي
	161 - الشيخ زين الدين أبو بكر بن إسحق بن خالد الكختاوي الحنفي، المعروف بالشيخ باكير
	162 - الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسمعيل بن عبد العزيز السنكلومي الفقيه الشافعي
	163 - العالم الفاضل أبو بكر بن إسحق الرومي، من تلامذة سعد الدين. قرأ عليه "المطول"
	164 - الشيخ الإمام أبو بكر بن إسمعيل الإسمعيلي الحنفي
	165 - الشيخ الإمام أبو بكر بن إسمعيل الوفائي الشنواني المصري
	166 - الشيخ الإمام أبو بكر بن حيدرة بن مفوز بن أحمد [بن مفوز] المعافري الشاطبي
	167 - الشيخ تقي الدين أبو الصفا أبو بكر بن داود بن عيسى الصالحي الحنبلي القادري
	168 - الشيخ الإمام أبو بكر بن خطاب بن أحمد [العبال] الأشبطي اليمني
	169 - الشيخ أبو بكر بن داود الدينوري الرقي
	170 - تقي الدين أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن قاضي عجلون الدمشقي الشافعي
	171 - الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي أحد الفقهاء السبعة
	172 - عماد الدين أبو بكر بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي ابن صاحب "الهداية"
	173 - الشيخ تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله بن حجة الحموي الحنفي
	174 - الشيخ الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي الحنفي، الفقيه المعروف بالحدادي
	175 - فخر الدين أبو بكر بن علي بن أبي البركات محمد القرشي، المعروف بابن ظهيرة المكي الشافعي
	176 - الشيخ تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد بن علي ابن الحريري الدمشقي الحنبلي
	177 - سراج الدين أبو العتيق أبو بكر بن علي بن موسى الهاملي الحنفي
	178 - الشيخ الإمام أبو بكر بن علي بن معجور بن الأخشيد الشافعي
	179 - أبو العتيق أبو بكر بن عمر بن إبراهيم بن الدعاس الحنفي الفارسي الأديب
	180 - أبو بكر بن علي الهمداني
	181 - الشيخ رضي الدين أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم القسنطيني الشافعي
	182 - الشيخ الإمام أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني الفقيه المالكي
	183 - الشيخ الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الحناط الحنفي
	184 - الشيخ الإمام أبو بكر بن عيسى بن عثمان بن أحمد ابن حنكاس اليقرمي الحنفي
	185 - الشيخ الإمام أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي
	186 - الشيخ عماد الدين أبو بكر بن ماجد السعدي الحنبلي
	187 - الشيخ غرس الدين أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الأربلي
	188 - الشيخ كمال الدين أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن خضر بن أيوب الخضيري السيوطي الشافعي والد الجلال
	189 - أبو العتيق أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم اليافعي الجندي الفقيه
	190 - شمس الدين أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أحمد الشيخ الإمام خاتمة الحفاظ ابن المحب الحنبلي الدمشقي
	191 - الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن جرير الحصني ثم الدمشقي الحسيني الشافعي
	192 - أبو بكر بن محمد بن أبي الفتح النيسابوري الحنفي
	193 - أبو بكر بن محمود الحنفي
	194 - أبو بكر بن محمود الحنفي
	195 - أبو بكر بن مسعود بن أحمد الشيخ الإمام الفقيه علاء الدين الكاشاني، الحنفي
	196 - أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الخفاف الجذامي المالقي النحوي
	197 - شهاب الدين أبو بكر بن يعقوب بن سالم، المعروف بالشهاب الشاغوري النحوي
	198 - الشيخ الأديب أبو بكر المحمودي القاضي الحنفي
	199 - تاج العارفين الشيخ زين الدين أبو بكر التايبادي
	200 - أبو بكر الخبيصي
	201 - الشيخ الفقيه أبو جعفر الأستراباذي الشافعي
	202 - الفاضل المحقق أبو الحسن بن أحمد، الشهير بدانشمند الأبيوردي
	203 - كمال الدين أبو الحسن بن غزال بن أبي سعيد أمين الدولة الوزير
	204 - الشيخ الإمام أبو الحسن المنذري الشافعي
	205 - الشيخ الإمام أبو الحسن العبادي الشافعي، صاحب "الرقم"
	206 - الفقيه أبو الحسن الشاشي الشافعي
	207 - الشيخ أبو الحسن الطرطوشي الشافعي
	208 - القاضي أبو الحسين بن أبي بكر بن الحسين الكندي المالكي
	209 - الشيخ أبو الحسين بن كشكرايا الطبيب العراقي
	210 - الشيخ أبو الحسين الشيرازي
	211 - الشيخ الإمام أبو الحسين القزاز الشافعي
	212 - عمدة الواصلين الشيخ أبو حمزة الخراساني
	213 - رشيد الدين أبو حليقة بن الفارس بن أبي الخير بن داود الطبيب
	214 - الشيخ أبو الخير بن منصور بن أبي الخير السعدي الحضرمي
	215 - القاضي أبو ذر الحنفي البخاري
	216 - الشيخ أبو ذر الطرسوسي، الفقيه الحنفي
	217 - الشيخ أبو سعد القيلوي القادري
	218 - شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي الإسكليبي الملقب بخواجه جلبي
	219 - الشيخ أبو السعود بن الشبلي القادري
	220 - الشيخ أبو السعود بن محمد بن علي بن محمد بن محمد الكنفاني الحنفي التونسي
	221 - الشيخ أبو سعيد بن صنع الله الكوزه كراني
	222 - رشيد الدين أبو سعيد بن يعقوب الطبيب النصراني القدسي
	223 - الشيخ أبو سعيد اليمامي الطبيب
	224 - السلطان أبو سعيد بن محمد وقيل أحمد بن ميرانشاه بن تيمور
	225 - الشيخ العارف بالله أبو سعيد الأوبهي النقشبندي
	226 - السلطان أبو سعيد بهادر بن خدابنده محمد بن أرغون الجنكيزي، سلطان العراق وخراسان
	227 - الشيخ الإمام أبو سهل الزجاجي الحنفي
	228 - الشيخ أبو طالب المكفوف النحوي الكوفي
	229 - الشيخ أبو طالب الإخميمي
	230 - الشيخ أبو الطيب الملقي الشافعي
	231 - الشيخ أبو عبد الله الكردي
	232 - الشيخ أبو عبد الله القلانسي
	233 - الشيخ أبو عبد الله السجزي
	234 - الشيخ أبو عبد الله خاقان الصوفي البغدادي
	235 - الشيخ أبو علقمة النحوي النميري
	236 - الشيخ أبو علي الجلولي
	237 - الشيخ أبو علي الأسود المروزي
	238 - الإمام الحافظ الأديب أبو عمرو بن عمار بن عريان بن عبد الله بن حصين وقيل أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن فهم بن خزاعة بن مازن التميمي المازني البصري القارئ أحد القراء السبعة
	239 - الشيخ العارف بالله أبو عمرو الدمشقي
	240 - الشيخ العارف بالله أبو الغيث الفشاش التونسي
	241 - الشيخ الإمام الفقيه أبو الفتح بن عبد الرحمن بن علوي بن المعلي السنجاري الحنفي
	242 - العميد الأجل أبو الفرج بن مسعود الروني
	243 - أمين الدولة أبو الفرج بن يعقوب بن إسحق بن القف
	244 - الشيخ أبو الفهد البصري
	245 - الإمام ركن الدين أبو الفضل العراقي الهمداني الطاووسي الشافعي
	246 - الشيخ أبو الفضل بن مبارك الهندي
	247 - الشيخ الماهر الشاعر أبو الفيض المعروف بفيضي الهندي
	248 - السيد الإمام ناصر الدين أبو القاسم بن يوسف بن أبي محمد بن علي بن إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب السمرقندي المديني الحنفي
	249 - الشيخ الإمام أبو محمد بن عبدل وقيل ابن عدي، البصري الحنفي
	250 - الشيخ أبو محمد الخفاف
	251 - الشيخ أبو محمد الإصطخري الشافعي
	252 - الشيخ أبو مزاحم الشيرازي
	253 - الشيخ أبو المكارم الروياني الشافعي، صاحب "العدة"
	254 - رشيد الدين أبو منصور بن أبي الفضل بن علي المعروف بابن الصوري الطبيب
	255 - الشيخ أبو النجا بن خلف بن محمد المصري الشافعي
	256 - رئيس أهل الكتاب أبو النجم بن غالب بن فهد بن منصور النصراني الطبيب
	257 - الشيخ أبو نصر الدبوسي الحنفي
	258 - الشيخ العالم العارف أبو نصر بن محمد بن محمد الحافظي البخاري الحنفي، المعروف ببارسا
	259 - الشيخ الإمام أبو نصر بن أبي عبد الله الخياط الشيرازي الشافعي
	260 - الشيخ أبو نصر القمي
	261 - الأديب أبو الوفاء بن عمر العرضي الحلبي
	262 - قدوة العارفين أبو الوفاء الخوارزمي
	263 - قدوة الزهاد أبو هاشم الصوفي
	264 - الشيخ جلال الدين أبو يزيد الفوراني
	265 - الشيخ الماهر أبو يعقوب الأهوازي الطبيب

	[فصل أبي]
	266 - أبي بن عمارة -بكسر العين- الأنصاري
	267 - أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي
	268 - أبي بن مالك الجرشي وقيل العامري، البصري
	269 - أبي بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار
	270 - أبيدقلس الحكيم
	271 - أبي اللحم الغفاري
	272 - السلطان آتسز بن قطب الدين محمد خوارزم شاه الثاني
	273 - أثافروديطس
	274 - أجمد- بالجيم- ابن عجيان الهمداني

	باب أحمد وهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل وكان من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأول من سمي أحمد بعده هو
	275 - أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي
	276 - الشيخ أحمد بن أبان بن سيد الأندلسي اللغوي
	277 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد، المعروف بابن الجزار الأندلسي الطبيب
	278 - الشيخ محيي الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عقبة [بن هبة الله] البصراوي الحنفي
	279 - الشيخ أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي عاصم اللؤلؤي القيرواني النحوي
	280 - الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسمعيل بن عباس الإسمعيلي الجرجاني الشافعي الحافظ
	281 - علاء الدين أبو العباس شهاب أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحنفي
	282 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن داود المعري الحلبي، المعروف بابن البرهان الفقيه الحنفي
	283 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم النحوي الثقفي العاصمي الجياني ثم الغرناطي المقرئ
	284 - الإمام الحافظ أبو علي أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي
	285 - الشيخ الإمام عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن العارف الواسطي الصوفي
	286 - القاضي شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن أبي إسحق السروجي الحنفي
	287 - السلطان أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن أبي سالم المريني
	288 - الإمام عز الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد الفاروثي الواسطي الشافعي
	289 - الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور الدورقي اللكبري البغدادي
	290 - الشيخ موفق الدين أبو ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي
	291 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله اليماني الحنفي الزاهد نزيل الشيخونية، المعروف بعرب زاده
	292 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري الشافعي
	293 - الأديب أبو الفضل أحمد بن أبي بكر بن أبي محمد الخاوراني النحوي
	294 - الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسمعيل بن سليم بن قيماز بن عثمان بن عمر الكناني البوصيري الشافعي المصري الحافظ
	295 - الإمام أبو سعيد أحمد بن أبي بكر [محمد] بن أبي عثمان سعيد بن إسمعيل الحيري النيسابوري
	296 - الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن صالح بن عمر المرعشي الحنفي
	297 - الشيخ بديع الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزويني الحنفي
	298 - أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عمر، المعروف بالأحنف اليمني
	299 - العالم العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يعقوب بن جابر بن سعيد بن جرمي بن ناشر الأصغر بن عامر بن ناشر الأكبر الناشري
	300 - الشيخ الصالح العارف أحمد بن أبي بكر بن محمد بن سلامة المضري السلمي الموزعي اليمني
	301 - شهاب الدين أبو جلنك أحمد بن أبي بكر الحلبي الشاعر
	302 - الشيخ الكامل أبو نصر أحمد بن أبي الحسن بن علي بن محمد النامقي ثم الجامي، المنتسب إلى جرير بن عبد الله البجلي
	303 - الشيخ أبو الوليد أحمد بن أبي الرجاء الهروي
	304 - العالم الفاضل أحمد بن أبي السعود بن محمد بن مصلح الدين العمادي الحنفي
	305 - السلطان أحمد بن أبي سعيد بن محمد بن ميرانشاه بن تيمور كوركان
	306 - الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي بن أبي بكر بن أحمد بن المسترشد فضل العباسي البغدادي ثم المصري
	307 - الإمام الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن بن علي بن بيان، المعروف بابن الشحنة الحجار الديرمقرني الدمشقي ثم الصالحي
	308 - الشيخ الإمام أبو نصر أحمد بن أبي المؤيد المحمودي النسفي الحنفي
	309 - السلطان شهاب الدين أحمد بن أحمد بن الحسين شاه بن بهمن الهندي
	310 - شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أحمد بن الحسين الهكاري
	311 - الفقيه العلامة المحدث زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشرجي العدناني المالكي النسب الحنفي المذهب اليمني الزبيدي
	312 - الشيخ شرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن الحسين بن عمار النابلسي ثم المقدسي الشافعي
	313 - الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهبشيمي، المعروف بالقرافي المالكي
	314 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن إسحق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح الصبغي النيسابوري الشافعي
	315 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن إسحق بن البهلول بن حسان بن سنان التنوخي الأنباري الأصل الحنفي القاضي
	316 - القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحق بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر بن محمد بن هرون الرشيد الهاشمي البغدادي الشافعي
	317 - الإمام أبو نصر أحمد بن إسحق بن شيث بن نصر البخاري الحنفي الفقيه الأديب الصفار
	318 - الإمام أبو بكر أحمد بن إسحق بن صبيح الجوزجاني الحنفي
	319 - نجم الدين أبو العباس أحمد بن أسعد بن حلوان بن أبي الفضل، المعروف بابن العالمة وبابن المنفاخ، الطبيب الدمشقي
	320 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إسمعيل بن إبراهيم بن موسى بن سعيد بن علي المنوفي القاهري الشافعي السعودي
	321 - الشيخ الإمام ظهير الدين أبو العباس أحمد بن إسمعيل بن أيدغمش الخوارزمي التمرتاشي الحنفي الفقيه
	322 - القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إسمعيل بن خليفة بن عبد العال الدمشقي الشافعي، المعروف بابن الحسباني
	323 - الملك الناصر أحمد بن إسمعيل بن عباس بن علي بن داود بن يوسف صاحب اليمن من بني رسول
	324 - العلامة شهاب الدين أحمد بن إسمعيل بن عثمان الكوارني الشافعي ثم الحنفي
	325 - الشيخ الإمام أبو الخير أحمد بن إسمعيل بن يوسف بن محمد بن العباس القزويني الطالقاني
	326 - أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي
	327 - المولى أحمد باشا بن ولي الدين إلياس الحسيني الحنفي الشاعر المشهور الوزير
	328 - السلطان غياث الدين أحمد بن أويس بن الشيخ حسن (37 / أ- ب) الجلايري الألكاني
	329 - الحافط شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الدمياطي الحنفي
	330 - الملك المؤيد أبو الفتح أحمد بن إينال الجركسي
	331 - الإمام فخر الدين أحمد بن أوغوز دانشمند الآقشهري الحنفي
	332 - القاضي أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي بن محمد المندائي الواسطي الشافعي
	333 - الشيخ الإمام القاضي أحمد بن بديل الكوفي الحنفي
	334 - أبو طالب أحمد بن بكر بن بقية العبدي النحوي
	335 - معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه بن فنا خسرو بن تمام الديلمي
	336 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن جبير بن محمد الكوفي المقرئ
	337 - المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن جعفر بن محمد بن هرون الرشيد العباسي
	338 - أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك المعروف بجحظة البرمكي الشاعر
	339 - الشيخ أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري النحوي
	340 - الوزير الكبير أحمد بن جعفر الشهير بقرجه ياشا
	341 - الشيخ أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي النحوي، صاحب الأصمعي
	342 - الشيخ أبو علي وقيل أبو بكر أحمد بن حرب الطائي الزاهد
	343 - الشيخ الإمام أبو عبد الله أحمد بن حرب النيسابوري، الفقيه الزاهد
	344 - القاضي جلال الدين أبو المفاخر أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن ابن أنوشروان الحنفي الرازي الأصل ثم الرومي
	345 - الإمام أبو سعيد أحمد بن حسن بن أحمد بن علي بن الخصيب الخانساري الجرباذقاني
	346 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن بن عباس بن الفرج بن شقير الشقيري البغدادي النحوي
	347 - القاضي شرف الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الله بن [أبي] عمر المقدسي الصالحي الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل
	348 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي ابن الزيات الكلاعي [البلشي] المالقي النحوي
	349 - الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف بن محمد بن أحمد العباسي البغدادي
	350 - العلامة فخر الدين أبو المكارم أحمد بن حسن بن يوسف الجاربردي الشافعي
	351 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسن بن الرصاص الحنفي النحوي
	352 - الوزير أحمد بن الحسن الميمندي
	353 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسن المعروف بابن الزركشي الحنفي
	354 - الشيخ شمس الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن أحمد بن أبي المعالي بن منصور بن علي بن الخباز الأربلي ثم الموصلي النحوي الضرير
	355 - قدوة الشغراء أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي، المعروف بالمتنبي
	356 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان الرملي الشافعي
	357 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن حسين بن سهل الفارسي الشافعي
	358 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي النيسابوري
	359 - الشيخ الإمام أبو حامد أحمد بن حسين بن علي المروزي الهمداني الحنفي المعروف بابن الطبري
	360 - الإمام أبو بكر أحمد بن حسين بن مهران الأصبهاني ثم النيسابوري المقرئ الشافعي
	361 - الإمام الشاعر أبو الفضل أحمد بن حسين بن يحيى بن سعيد المعروف ببديع الزمان الهمداني
	362 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين [ابن] العليف
	363 - الشيخ الإمام أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي الصغير الملقب بالجوالة
	364 - الشيخ الإمام أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي الفقيه الحنفي
	365 - الإمام أبو حفص الكبير أحمد بن حفص بن الزبرقان بن عبد الله بن أبجر العجلي البخاري الحنفي
	366 - الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي الشافعي
	367 - الشيخ نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني النميري الحنبلي
	368 - الإمام الحافظ الزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي الحيري النيسابوري
	369 - الشيخ الإمام أبو القاسم أحمد بن حمزة الصفار البلخي الحنفي
	370 - العالم الفاضل أحمد بن حمزة الحنفي الرومي، المعروف بعرب جلبي
	371 - الشيخ الإمام أبو سعيد أحمد بن خالد الضرير البغدادي اللغوي الأديب
	372 - المولى الفاضل أحمد باشا بن خضر بك
	373 - الوزير أبو العباس أحمد بن أبي نصر الخصيب بن عبد الحميد بن الضحاك الجرجاني الأصل
	374 - الشيخ أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخي
	375 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل بن أحمد بن اللبودي الدمشقي الشافعي
	376 - شمس الدين أبو العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى، المعروف بابن الخويي، قاضي القضاة الشافعي
	377 - الإمام الفاضل أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي الحنفي
	378 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن داود بن يوسف الجذامي النحوي
	379 - الشيخ العالم [شهاب الدين] أحمد بن رزق الله بن عالم بن شافع الأنصاري الحنفي
	380 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن رجب بن طنبغا المجدي الشافعي
	381 - المولى الفاضل شمس الدين أحمد بن روح الله الأنصاري القراباغي الحنفي المعروف بملا أحمد
	382 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب، المعروف بابن أبي خيثمة النسائي ثم البغدادي
	383 - الإمام أبو زيد أحمد بن زيد الشروطي الحنفي
	384 - أبو الحسين أحمد بن سعد الكاتب الأصفهاني
	385 - الشيخ أبو العباس أحمد بن سعد بن محمد العسكري الأندرشي الصوفي النحوي
	386 - أحمد بن سعد العثماني
	387 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد الفقيه الحنبلي
	388 - الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد العباسي، المصري
	389 - أحمد بن سليمان بن سعيد الحنفي
	390 - المولى العلامة شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال ياشا مفتي الروم
	391 - الشيخ أحمد بن سنبل، صاحب "فتوح مصر"
	392 - العلامة أبو زيد أحمد بن لسهل البلخي الحنفي
	393 - الملك الأكمل أبو علي أحمد بن شاهنشاه بن بدر الجمالي المصري
	394 - ميرزا أحمد بن شاهرخ بن تيمور المعروف بجوكي
	395 - الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي الشافعي
	396 - الملك المظفر أبو السعادات أحمد بن شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري
	397 - الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب بن رجم الزهري البقاعي الدمشقي الشافعي
	398 - الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن صدقة بن أحمد بن حسن بن عبد الله العسقلاني المكي الأصل القاهري الشافعي، المعروف بابن الصيرفي
	399 - الشيخ أبو العباس أحمد بن الصلت بن المفلس الحماني الحنفي
	400 - الأمير أبو العباس أحمد بن طولون، ملك الديار المصرية والشامية
	401 - المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن طلحة بن جعفر بن محمد العباسي
	402 - الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي
	403 - الشيخ الفقيه أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر المرو الروذي القاضي الشافعي
	404 - الإمام الفقيه أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، المعروف بالعياضي الفقيه السمرقندي الحنفي
	405 - الإمام أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي القاسم البلخي السرماري الحنفي القاضي
	406 - الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق بن موسى بن مهران الأصفهاني الشافعي الأحول
	407 - الأديب الماهر أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي (46 / أ- ب) القرطبي الشاعر
	408 - القاضي شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن بدر بن عثمان بن جابر الغزي العامري الدمشقي الشافعي
	409 - الأديب أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام، المعروف بابن الحطيئة اللخمي الفاسي
	410 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري المالقي النحوي، المعروف بحميد
	411 - الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسين بن طوغان الأوحدي
	412 - الشيخ الأديب أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود المعري التنوخي الشاعر
	413 - الإمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي
	414 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مهاجر الأندلسي الوادياشي الحنفي
	415 - القاضي كمال الدين أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علوان المعروف بابن الأستاذ الحلبي
	416 - الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي
	417 - الشيخ الإمام أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر ابن الصفار
	418 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي الحنفي المعروف بالشهاب القلجي
	419 - المستظهر بالله أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله العباسي البغدادي
	420 - الشيخ الحافظ محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري ثم المكي الشافعي
	421 - الشيخ المؤرخ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الرازي
	422 - القاضي برهان الدين أحمد بن عبد الله السيواسي الحنفي
	423 - العالم الفاضل السيد شهاب الدين أحمد بن عطاء الله القريمي الحنفي
	424 - المولى الفاضل أحمد بن عبد الله، المعروف بفوري الرومي
	425 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الله، المعروف بحبش الحاسب، المروزي البغدادي
	426 - الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزايري
	427 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير النحوي
	428 - العالم الفاضل أحمد بن عبد الأول القزويني، المعروف بالسعدي
	429 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري المروزي النحوي
	430 - الشيخ العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي
	431 - الشيخ زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن أحمد بن نعمة بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي المعمر
	432 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن هشام النحوي
	433 - الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن أحمد بن سرور المقدسي
	434 - الأديب البارع بدر الدين أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن نفادة السلمي
	435 - القاضي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء، المعروف بقاضي الجماعة الجياني القرطبي اللخمي
	436 - الشيخ جلال الدين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الدشناوي الشافعي
	437 - الشيخ أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الطبيب الأصبهاني
	438 - الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن نصر الماليني
	439 - الإمام الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحيم العراقي
	440 - الشيخ معين الدين أحمد بن عبد الرزاق الطنطراني
	441 - الشيخ الإمام قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري الحنفي
	442 - الشيخ الأديب أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكوراي
	443 - الشيخ غياث الدين أحمد بن عبد السميع بن علي الصديقي الفاروقي المعروف بأحمد صادق التاشكندي النقشبندي
	444 - الشيخ صلاح الدين أبو العباس أحمد بن عبد السيد بن شعبان بن محمد بن جابر بن قحطان الإربلي
	445 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن هشام بن أحمد بن خلف بن غزوان الفهري الشنتمري النحوي الشاعر
	446 - الشيخ همام الدين أحمد بن عبد العزيز الشيرازي
	447 - الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي
	448 - الإمام المؤرخ القاضي أحمد بن عبد الغفار القزويني الغفاري
	449 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الغني بن أحمد بن عبد الرحمن بن خلف بن المسلم القطرسي اللخمي المالكي، المنعوت بالنفيس
	450 - الإمام تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم القيسي الحنفي النحوي
	451 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الكريم بن سالم بن الخلال الحمصي
	452 - شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي الشاعر
	453 - الشيخ أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المالكي
	454 - الشيخ أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى المعروف بابن شهيد الأشجعي الأندلسي القرطبي
	455 - الشيخ المعمر ركن الدين أحمد بن عبد المنعم بن أحمد القزويني الطاوسي الصوفي
	456 - الشيخ الأديب أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي النحوي
	457 - أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي النحوي
	458 - فتح الدين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن الزملكاني الأنصاري الشافعي
	459 - الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم التيمي القرشي، المعروف بالنويري
	460 - الإمام جمال الدين شمس الأئمة أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن محبوب بن الوليد المعروف بصدر الشريعة الأول المحبوبي الحنفي البخاري
	461 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح بن بلنجرا الكوفي الديلمي المعروف بأبي عصيدة النحوي
	462 - الإمام تاج الدين أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الأصل الحنفي المعروف بابن التركماني
	463 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصيبص الفقيه النحوي الزبيدي الحنفي
	464 - أحمد بن عجلان أبن رميثة بن نمي الحسيني، شهاب الدين أبو سليمان
	465 - فخر المشايخ أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري
	466 - تاج العارفين أبو اليقظان سيدي أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القدسي الأصل البدوي
	467 - القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن إبراهيم بن الحسين بن الزبير القاضي الرشيد الغساني الأسواني
	468 - الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحي الشافعي الفرضي
	469 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف المعروف بابن الباذش الأنصاري الغرناطي النحوي
	470 - الشيخ فخر الدين أبو طالب أحمد بن علي بن أحمد، المعروف بابن الفصيح الهمداني الكوفي الحنفي
	471 - الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي الغزي الشافعي
	472 - الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن لال الهمداني الشافعي
	473 - الشيخ الفاضل أحمد بن علي بن أحمد البقاعي الدمشقي الحنفي
	474 - الإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء بن مظفر المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي
	475 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي الشافعي
	476 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي
	477 - الشيخ العلامة تقي الدين أبو محمد أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد المقريزي الشافعي
	478 - بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن السبكي الشافعي
	479 - الشيخ أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار البغدادي المقرئ
	480 - الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي
	481 - الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي الأندلسي
	482 - الشيخ أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن برهان الشافعي الفقيه
	483 - الفيلسوف الحاذق أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الصوفي الكسداني، المعروف بابن وحشية
	484 - الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن الميمون القسطلاني
	485 - خاتمة الحفاظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني الأصل الكناني الشافعي
	486 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن منجويه الأصبهاني اليزدي
	487 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد البيهقي، المعروف بجعفرك
	488 - الشيخ جلال الدين أحمد بن علي بن محمود الغجدواني
	489 - الشيخ الفاضل أحمد بن علي بن مسعود
	490 - الحافظ أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الأبار البغدادي
	491 - الشيخ عز الدين أبو العباس أحمد بن علي بن مقبل الأزدي المهلبي الحمصي النحوي اللغوي
	492 - شرف الدين أبو العباس أحمد بن علي بن منصور بن أبي العز بن صالح بن وهيب بن عطاء بن جبير بن سلقه المعروف بابن الكشك الأذرعي الحنفي الدمشقي
	493 - القاضي أبو العباس أحمد بن علي بن هبة الله بن الحسن بن علي بن محمد بن يعقوب بن الحسين بن عبد الله المأمون بن الرشيد، المعروف بابن المأمون
	494 - الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف القرشي البوني الشافعي
	495 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، المعروف بالجصاص
	496 - الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بجلي العلقمي
	497 - القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي وقيل: بن عبد الله القلقشندي الشافعي
	498 - الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الوراق الحنفي
	499 - نظام الدين أحمد بن علي العروضي السمرقندي الشاعر
	500 - الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي ثم القاهري، المعروف بابن العماد
	501 - الشيخ أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ النحوي المفسر
	502 - الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي الأنصاري المالكي المحدث
	503 - الشيخ كمال الدين أحمد بن عمر بن أحمد بن مهدي الشافعي
	504 - الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي البغدادي، الملقب بباز أشهب
	505 - أحمد بن عمر بن علي بن هلال المالكي
	506 - الشيخ العارف بالله أبو الجناب أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله، المعروف بنجم الدين الكبرى الخيوقي الصوفي الشافعي
	507 - القاضي الإمام صفي الدين أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن ابن القاضي الكبير نجم الدين يوسف بن محمد بن علي بن محمد بن حسان المزجد -بفتح الجيم- السيفي الزبيدي
	508 - الشيخ الأعظم شهاب الدين (75/ أ- ب) أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المرسي المغربي الشاذلي المالكي، الشهير بالمرسي
	509 - الشيخ شهاب الدين أحمد [بن شمس الدين] بن عمر [الزوالي] الدولت آبادي الهندي شارح "الكافية"
	510 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب "المسند الكبير"
	511 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مهير الخصاف الشيباني الحنفي
	512 - الشيخ كمال الدين أبي الضيا أحمد بن عيسى بن رضوان العسقلاني الشافعي، المعروف بابن القليوبي
	513 - قدوة العارفين الشيخ أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي
	514 - الشيخ الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن أحمد، المعروف بابن فارس اللغوي الرازي الشافعي ثم المالكي
	515 - القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبي دواد فرج بن حريز بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام بن مالك الإيادي الحنفي
	516 - الشيخ الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد اللخمي الإشبيلي الشافعي
	517 - الشيخ أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة
	518 - الشيخ موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة، المعروف بابن أبي أصيبعة الخزرجي الطبيب الفاضل
	519 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن القاسم العبادي الشافعي المصري
	520 - الشيخ الفاضل أحمد بن القاسم، المعروف بالرفيق النديم
	521 - القاضي أبو منصور أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة الشجري البغدادي
	522 - الشيخ كمال الدين أحمد بن كشتاسب بن علي الدزماري الفقيه الشافعي الصوفي
	523 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن لؤلؤ، المعروف بابن النقيب الشافعي
	524 - تقي الدين أبو العباس أحمد بن المبارك بن نوفل النصيبيني الخرفي الشافعي
	525 - القاضي شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان
	526 - الشيخ شهاب الدين أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال بن هاشم بن سرور الخواص، من ذرية إبراهيم الخواص المقدسي الشافعي
	527 - الشيخ أبو الحسن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري اليمني القرشي الحنفي السدوسي النسابة
	528 - الإمام المفسر أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشافعي
	529 - الشيخ الإمام شهاب الدين أبو زرعة أحمد بن محمد بن إبراهيم البيجوري القاهري الشافعي
	530 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الفيشي - بالفاء والمعجمة- ثم القاهري المالكي ويعرف بالحناوي
	531 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الأشعث الطبيب الموصلي
	532 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن الحسين بن علي القسطلاني المصري الشافعي
	533 - السلطان أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الهتاني المضموري الحفصي
	534 - أحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي
	535 - أحمد بن محمد بن أبي بكر [بن محمد الشيرازي، فخر الدين]
	536 - شرف الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن أبي الوفاء الموصلي، الشهير بابن الحلاوي الأديب
	537 - الإمام الأديب أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري النحوي
	538 - الشيخ العارف بالله أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الماليني الهروي الأنصاري الصوفي الشافعي
	539 - المستنصر بالله أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن يوسف العباسي الهاشمي البغدادي
	540 - الإمام الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري الحنفي
	541 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن سيد الطبيب الغافقي المصري
	542 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد الله بن المتبول الأنصاري الشافعي المشهور بابن عم الشيخ إبراهيم المتبولي
	543 - القاضي تاج الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن ثابت الفرغاني البغدادي الأصل الكوفي
	544 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الخوارزمي الفقيه الشافعي
	545 - الشيخ الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسمعيل بن محمد بن إسمعيل الضبي المحاملي الفقيه الشافعي
	546 - معمر الحفاظ عماد الدين أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصفهاني الشافعي السلفي
	547 - الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن سليم بن ضياء المعروف بابن الصاحب المصري الفقيه الشافعي الخطيب الشاعر
	548 - الشيخ أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن مبرد الأسلمي الأندلسي، الكاتب الأديب
	549 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن إسمعيل بن شاه البرقي الخوارزمي الحنفي
	550 - الشيخ ركن الدين علاء الدولة أبو المكارم أحمد بن محمد بن أحمد البيابانكي منشأ والسمناني مولدا
	551 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي، المعروف بابن الحاج
	552 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المرسي المعروف بابن بلال
	553 - الشيخ الفقيه أبو حامد أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن أحمد الإسفرايني الشافعي
	554 - الشيخ الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بابن القطان البغدادي الشافعي
	555 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني الشافعي
	556 - شمس الدين أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي الأنصاري البخاري الحنفي
	557 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم، المعروف بابن السني الدينوري
	558 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسمعيل بن يونس النحاس المرادي المصري النحوي
	559 - شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة
	560 - الفاضل تاج الدين أبو الفتح أحمد بن محمد بن الحجاج بن يوسف بن الغازي، المعروف بالآلي الراصد العمادي الكمالي الترمذي
	561 - القاضي الإمام تاج الأمناء أبو الفضل أمين الدين أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي، ابن عم الحافظ بن عساكر
	562 - الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن حسن بن الشرقي النيسابوري الشافعي
	563 - الأديب البارع أبو علي أحمد بن محمد بن حسن المرزوقي الأصبهاني
	564 - الأديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن حسين بن إبراهيم بن سليمان الحنفي المعروف بابن مباركشاه
	565 - الشيخ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن حسين بن حسن بن علي بن رستم الكلاباذي البخاري الحافظ المتقن
	566 - القاضي ناصح الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن حسين الأرجاني الشاعر
	567 - الإمام المجتهد الرابع أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني المروزي الأصل ثم البغدادي
	568 - العالم الفاضل قول أحمد، [أحمد] بن محمد بن خضر [العمري الحنفي شهاب الدين]
	569 - العالم الفاضل شمس الدين أحمد بن محمد بن رمضان، المعروف بنشانجي زاده القسطنطيني الحنفي
	570 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي الشافعي الصوفي
	571 - الشيخ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن الأعرابي المحدث الصوفي
	572 - القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم بن الصصري الربعي الدمشقي الشافعي
	573 - الشيخ نجم الدين أبو الفتح أحمد بن محمد بن السري بن الصلاح الطبيب
	574 - الشيخ الإمام أبو سعيد أحمد بن محمد بن سعيد الحيري النيسابوري الحافظ البارع الشافعي
	575 - الشيخ أبو إسحق أحمد بن محمد بن سعيد الحداد
	576 - الشيخ الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد الهمداني الكوفي الشيعي، المعروف بابن عقدة الحافظ
	577 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي
	578 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان القاهري الشافعي، المعروف بالزاهد
	579 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي البغدادي الزاهد
	580 - الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك الشاركي الهروي الفقيه الشافعي
	581 - أحمد بن محمد بن شعبان [الطرابلسي المغربي] الحنفي
	582 - الأديب أبو عمرو أحمد بن محمد بن العاص بن أحمد ابن دراج القسطلي الشاعر الأندلسي
	583 - الشيخ أبو طلحة أحمد بن محمد بن عامر بن فرقد القرشي الأندلسي النحوي
	584 - الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر العثماني الدمشقي الأصل الهمداني الرومي الحنفي
	585 - الشيخ تاج الدين أبو العباس المؤرخ آحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن إسمعيل بن وهب بن محبوب الحميري المعري الأصل البعلبكي الشافعي
	586 - الشيخ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المعروف بالبزي المؤذن المكي القارئ راوي ابن كثير
	587 - القاضي محب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن ظهيره القرشي المخزومي الشافعي
	588 - الشيخ الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله بن هرون العسكري النحوي
	589 - الشيخ الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله (66/ أ- ب) النيسابوري، المعروف بقاضي الحرمين الحنفي
	590 - الحافظ جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي الحنفي المقرئ، المعروف بابن الظاهري، شيخ المحدثين بالديار المصرية
	591 - الشيخ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي المقرئ الأندلسي
	592 - الشيخ الأديب أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم الأموي القرطبي الأخباري، مولى هشام بن عبد الرحمن
	593 - الشيخ أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبري، المعروف بابن دانكا الحنفي
	594 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد المعروف بالطوخي ثم القاهري الشافعي
	595 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي القاسم الحميري الفاسي الأصل القسنطيني المولد التونسي الدار ويعرف بالخلوف
	596 - الشريف عز الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني، نقيب الأشراف، الحلبي ثم المصري الحافظ المؤرخ
	597 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد عبد الكريم بن أبي سهل الكاتب
	598 - الشيخ الإمام تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندراني الجذامي المالكي الشاذلي
	599 - القاضي ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن، المعروف بقاضي قرم المرتعش القريمي الحنفي
	600 - شيخ العارفين شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الواحد ابن قاسم بن خليل بن عبد الحق بن طاهر بن حسن بن حسين بن المبلق الشاذلي اللخمي الشافعي
	601 - الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد المولى بن جبارة المقدسي الحنبلي الفقيه المقرئ النحوي
	602 - العالم الفاضل أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الملا الحلبي الشافعي
	603 - الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الحصنكيفي الحلبي الشافعي
	604 - شهاب الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم الأنصاري الحجازي الأصل المصري الشافعي
	605 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم السلمي المنصوري الحنبلي القاهري الأديب الشاعر، المعروف بالهايم
	606 - الشيخ الإمام أبو كامل أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن نصير بن أحمد بن الحسين الأنبردواني البصري الحنفي
	607 - الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم، المعروف بابن الرفعة الأنصاري الفقيه الشافعي
	608 - الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة، المعروف بابن الخياط التغلبي الشاعر الدمشقي ويعرف بسني الدولة الطرابلسي
	609 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن العطار الدنيسري المصري الشافعي، الأديب الشاعر
	610 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقري، المعروف بالفيومي [الحموي]
	611 - الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي الحنفي المصري المقدسي، المشهور بابن الهايم
	612 - أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي
	613 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الفقيه الحنفي
	614 - الشيخ زين الدين أبو نصر أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري الفقيه الحنفي
	615 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشافعي، المعروف بابن روحة المؤرخ المقدسي
	616 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر، المعروف بابن خضر الحنفي الدمشقي
	617 - الشيخ العارف بالله شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي المغربي وقيل اسمه أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكي، المعروف بالشيخ زروق
	618 - الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي الحافظ الحنفي
	619 - الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار الروذباري
	620 - الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق، المعروف بابن الخازن الكاتب الشاعر الدينوري الأصل البغدادي
	621 - الشيخ أبو رشاد أحمد بن محمد بن القاسم الملقب بذي الفضايل الأخسيكثي الحنفي
	622 - الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن محمد بن قلاون
	623 - الشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني
	624 - الشيخ مسجد الدين أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أبي الطوسي الشافعي الصوفي
	625 - الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمد بن خلف الله بن خليفة الشمني المالكي ثم الحنفي
	626 - الشيخ أبو المعالي أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عبد الله بن مجاهد بن أبي اليسر النسفي البزدوي، المعروف بالقاضي الصدر البخاري الحنفي
	627 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان الخليلي المقدسي
	628 - الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الخير أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن موسى المنوفي الأصل القاهري الشافعي
	629 - الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي المصري
	630 - الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي العناني الأصبحي الأندلسي النحوي
	631 - الشيخ بهاء الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن مسيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المعروف بسلطان ولد، ابن [مولانا] جلال الدين [الرومي] البلخي القونوي المولوي الحنفي
	632 - القاضي ناصر الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض الزبيري الإسكندراني المالكي
	633 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المقرئ النحوي الزاهد، المعروف بابن أبي حجة
	634 - الشيخ الزاهد شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي بن عياش المقرئ
	635 - الشيخ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد، المعروف بالأقطع الحنفي
	636 - الشيخ أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي اللغوي الفاشاني - بالفاء- المؤدب الشافعي
	637 - الشيخ الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الحنفي
	638 - القاضي قطب الدين أحمد بن محمد بن محمود الإمامي قاضي هراة
	639 - السلطان أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن سليمان بن سليم خان العثماني
	640 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخسي الطبيب
	641 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي الصوفي
	642 - الشيخ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن مسعود الوبري الإمام الكبير الحنفي
	643 - الشيخ الإمام أبو المظفر أحمد بن محمد بن مظفر الخوافي الفقيه الشافعي
	644 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن أبي الخليل، المعروف بابن الرومية الطبيب الأموي الإشبيلي النباتي
	645 - الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القمولي الفقيه الشافعي
	646 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الأشموني الحنفي
	647 - القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن قاسم بن بختيار الجذامي، المعروف بابن المنير الإسكندراني المالكي
	648 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المري، المعروف بابن التعريف الصوفي
	649 - الشيخ أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر، المعروف باللباد الفقيه النيسابوري الحنفي
	650 - الشيخ الإمام جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح التاسني الغزنوي الفقيه الحنفي صاحب "الحاوي القدسي"
	651 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد -وهو الوليد- بن محمد النحوي
	652 - الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن الوليد بن عتبة بن الأزرق الأزرقي المكي
	653 - المستعين بالله أبو العباس أحمد بن محمد بن هرون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي البغدادي
	654 - الشيخ الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال البغدادي الأنطاكي الحنبلي
	655 - الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الوراق الإسكافي الحافظ
	656 - الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن هبة الله بن أبي الفتح بن صالح بن هرون بن أبي الكرم الواسطي الأصل الموصلي المولد المقرئ الحنفي
	657 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي النحوي
	658 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى البلدي الطبيب
	659 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن يزداد بن رستم النحوي الطبري
	660 - الشيخ الإمام أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب، المعروف بابن مسكويه
	661 - الشيخ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس الهروي الحافظ الشهير بالبزار
	662 - الشيخ الأديب أبو حامد أحمد بن محمد البستي، المعروف بالخارزنجي
	663 - الشيخ الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الغنيمي الأنصاري الخزرجي الشافعي المصري
	664 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن النقيب البغدادي الشهرستاني الشافعي
	665 - الشيخ الإمام أحمد بن محمد الخزاعي الأنطاكي المعروف بالخاقاني
	666 - الشيخ الفاضل أحمد بن محمد الكرابيسي
	667 - الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد الصغاني الإصطرلابي
	668 - الشيخ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن حزم الإشبيلي النحوي
	669 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي الحنفي
	670 - الشيخ الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد القلشاني المالكي
	671 - الشيخ الإمام أبو الطاهر أحمد بن محمد الخجندي الحنفي
	672 - الشيخ الإمام علاء الدين أحمد بن محمد السيرامي الحنفي
	673 - الشيخ الإمام أحمد بن محمد المعروف بابن عبد العزيز الأندلسي الحنفي
	674 - أبو الحسن أحمد بن محمد الخوارزمي، المعروف بالسهيلي الوزير
	675 - الشيخ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي، الفقيه الحاكم الحنفي
	676 - [الشيخ العلامة] أحمد بن محمد المقري المغربي
	677 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الموصلي النحوي الأخفش
	678 - العارف بالله أبو بكر أحمد بن محمد ابن أبي سعدان البغدادي
	679 - الشيخ أبو سهل أحمد بن محمد الزوزني الشافعي، المعروف بابن العفريس
	680 - الشيخ الأديب أبو حامد أحمد بن محمد المعروف بأبي الرقعمق الشاعر
	681 - أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي، المعروف بالنامي الشاعر
	682 - العارف بالله أبو الحسين أحمد بن محمد النوري البغدادي، المعروف بابن البغوي
	683 - الأديب أبو جعفر أحمد بن محمد الخولاني الأندلسي الإشبيلي، المعروف بابن الأبار الشاعر
	684 - العالم الفاضل المولى أحمد بن محمد، المعروف بشيخ زاده الرومي
	685 - أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري الطبيب
	686 - الأديب الفاضل شهاب الدين أحمد بن الشمس محمد الشهير بالشهاب الخفاجي المصري
	687 - الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد [المنوفي] الشهير بابن عبد السلام الشافعي
	688 - الشيخ الإمام أبو حامد أحمد بن محمد الغزالي القديم الشافعي
	689 - السيد شمس الدين أحمد بن محمد، المعروف بالأمير البخاري الحسيني النقشبندي القسطنطيني
	690 - الإمام نور الدين أبو محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي
	691 - القاضي الإمام نظام الدين أحمد بن محمود بن أحمد بن عبد السيد الحصيري الحنفي
	692 - أحمد بن محمود بن أسعد ابن القاضي برهان الدين الخجندي الحنفي
	693 - شرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي الحنفي
	694 - المولى العالم أحمد بن محمود البرسوي
	695 - المولى العالم أحمد بن محمود الأصم القراماني
	696 - المولى الفاضل شيخ الإسلام أحمد بن محمود المعروف بقاضي زاده
	697 - العالم الفاضل شهاب الدين أحمد بن محمود السيواسي، ثم الأياثلوغي
	698 - الشيخ أحمد بن مركز مصلح الدين
	699 - نصر الدولة القادر بالله أحمد بن مروان بن دوستك الكردي الحميدي، صاحب ديار بكر
	700 - أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي، صاحب "المجالسة"
	701 - أبو نصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب البغدادي المقرئ
	702 - أبو العباس أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القونوي الحنفي
	703 - الإمام ضياء الدين أبو الفضل أحمد بن مسعود بن علي التركستاني الحنفي
	704 - أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد الأنصاري الخزرجي القرطبي الشافعي
	705 - المولى الفاضل عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل بن قاسم بن حاجي صفا بن أحمد بن محمود الشهير بطاشكيري زاده
	706 - المولى الفاضل أحمد بن مصطفى بن يوسف، المعروف بمعلم زاده
	707 - القاضي أبو الفتح أحمد بن مطرف بن إسحاق المصري اللغوي
	708 - الشيخ أبو الفتح أحمد بن مطرف العسقلاني
	709 - الشيخ بدر الدين أبو العباس أحمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي
	710 - المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار بن معد العبيدي
	711 - الشيخ أبو العباس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي ثم الداني، المعروف بالأقليشي النحوي
	712 - الشيخ أبو جعفر أحمد بن مغيث بن أحمد بن مغيث الطليطلي الصدفي
	713 - القاضي الإمام أبو نصر أحمد بن منصور الأسبيجابي الحنفي
	714 - الشيخ أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني
	715 - مهذب الملك عين الزمان أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح، المعروف بالرفاء الطرابلسي الشاعر المشهور
	716 - الإمام أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي الأصم الحافظ
	717 - الشيخ أحمد بن مودود بن يوسف الجشتي
	718 - الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد البغدادي المقرئ
	719 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن موسى بن علي [المعروف] بابن الوكيل المكي الشافعي
	720 - الإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر عجيل بن محمد بن زريق العكي اليمني الدؤلي
	721 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي الحنفي
	722 - الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن موسى بن عيسى البغدادي الفقيه الحنفي
	723 - الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني
	724 - الشيخ الأديب عز الدين أحمد بن موسى بن محمد بن أحمد الفيومي، ثم القوصي [المعروف بابن قرصة]
	725 - الشيخ شرف الدين أبو الفضل أحمد بن موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الإربلي، ثم الموصلي، الفقيه الشافعي
	726 - المولى الفاضل شمس الدين أحمد بن موسى الأزنيقي الحنفي، المعروف بالخيالي
	727 - الشيخ أحمد بن موسى الفراوي [الرازي]
	728 - الإمام أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم الأصفهاني المديني الحافظ
	729 - الشيخ الكبير أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري ميمون وقيل أحمد بن عبد الله الدمشقي الصوفي
	730 - برهان الدين أبو المعالي أحمد بن ناصر بن طاهر الحسيني الحنفي
	731 - أبو علي أحمد بن نصر بن الحسين البازيار الكاتب الحلبي
	732 - الشيخ أبو بكر أحمد بن نصر، الشهير بالدقاق الكبير المصري
	733 - الشيخ تاج الدين أبو القاسم أحمد بن هبة الله بن سعيد بن مقلد، المعروف بابن الجبراني الحلبي النحوي اللغوي الفاضل
	734 - الشيخ موفق الدين أبو المعالي أحمد بن هبة الله [بن محمد بن محمد ابن حسين بن أبي الحديد] المعروف بالقاسم
	735 - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن هرون بن روح البرديجي البردعي النيسابوري
	736 - أبو العباس أحمد بن هرون الرشيد بن المهدي بن المنصور الهاشمي العباسي، المعروف بالسبتي
	737 - السلطان أحمد بن هلاكو بن جنكيز
	738 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد، المعروف بابن أبي حجلة الأديب الحنفي (80 / أ- ب) التلمساني
	739 - الشيخ أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الشهير بابن الراوندي البغدادي
	740 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسمعيل بن جهيل - تصغير جهل - الكلابي - الحلبي ثم الدمشقي الشافعي
	741 - الشيخ أبو بكر وأبو جعفر وأبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري البغدادي الأديب الكاتب
	742 - القاضي أبو الحسين أحمد بن يحيى بن زهير بن موسى بن عيسى القاضي بن العديم العقيلي الحلبي الحنفي
	743 - الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني، المعروف بثعلب، الكوفي النحوي
	744 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله بن مجلي بن دعجان القرشي العدوي العمري
	745 - المولى العلامة سيف الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن مسعود بن عمر التفتازاني
	746 - أحمد بن يحيى بن المرتضى [بن الفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف المنصور بن يحيى بن الناصر بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط الكبير]
	747 - فخر الزهاد أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الجلاء البغدادي الأصل الدمشقي المنشأ
	748 - قاضي الجماعة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأموي مولاهم البقوي القرطبي، المعروف بابن بقي
	749 - الشيخ أبو الحسن أحمد بن يزيد بن يزداد الحلواني الصفار المقرئ
	750 - أحمد بن يوسف بن أيوب
	751 - شهاب الدين أحمد بن يوسف بن بركة التلعفري الشاعر المشهور
	752 - الشيخ موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الموصلي الكواشي الشافعي
	753 - القاضي شهاب الدين أحمد بن يوسف بن حسين بن يوسف بن موسى السندي الحصنكيفي العباسي الشافعي، الشهير بملا حاج
	754 - الإمام شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد، المعروف بالسمين الحلبي المقرئ النحوي
	755 - الأستاد أبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري اللبلي النحوي اللغوي المقرئ
	756 - أبو جعفر أحمد بن يوسف بن قاسم بن صبيح الكاتب الكوفي
	757 - أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الأندلسي الغرناطي رفيق ابن جابر الأعمى، وهما المشهوران بالأعمى والبصير
	758 - الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد بن محمد ابن التاج محمد الحلوجي الأصل المحلي ثم القاهري الشافعي
	759 - الوزير الكاتب أحمد بن يوسف المنازي
	760 - أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي
	761 - الشيخ أحمد بن يوسف، المنجم المشهور
	762 - المولى معيد أحمد بن يوسف الحنفي
	763 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن يونس الحنفي، الشهير بابن الشلبي
	764 - الشيخ الكبير خواجه أحمد اليسوي النقشبندي
	765 - الشيخ أحمد بيجان الرومي
	766 - العالم الفاضل أحمد الشهير بديكقوز الرومي الحنفي
	767 - العالم الفاضل قرجه أحمد المدرس الرومي
	768 - الشيخ قراجه أحمد الخراساني
	769 - العالم الفاضل قراجه أحمد الحميدي
	770 - الشيخ الفاضل أحمد العيني التونسي
	771 - شهاب الدين أحمد بن عمر الهندي الحنفي
	772 - العالم الزاهد الشيخ أحمد الرومي القبرسي الأصل الأقحصاري الدار الحنفي
	773 - المولى العالم أحمد، المعروف بكامي الأدرنوي
	774 - الأمير الفاضل نظام الدين أحمد
	775 - الشيخ شهاب الدين أحمد البرجندي
	776 - شهاب الدين أحمد الفيومي، الشاعر المشهور بمكة
	777 - الشيخ الأديب أحمد العناياتي الشامي
	778 - العالم المولى تاج الدين أحمدي الكرمياني الحنفي الشاعر
	779 - أحمر بن سليم
	780 - أخرم صحابي
	781 - هرمس الهرامسة إدريس بن برد بن مهلايل بن فينان بن أنوش بن شيث النبي -عليه السلام-
	782 - العالم الفاضل إدريس بن حسام الدين بن علي البدليسي
	783 - الشريف إدريس بن قتادة بن إدريس الحسيني المكي، أمير مكة
	784 - الملك المسعود آدسز بن كامل محمد الأيوبي صاحب اليمن
	785 - الشيخ الفقيه أده بالي القراماني الحنفي
	786 - سلطان جغتاي أربا خان -ويقال له أرباكاون- بن سوسة بن سنكقان بن تيمورلنك بن أرتق بوكا بن تولى بن جنكيز
	787 - السلطان أرتق بوكا بن تولى بن جنكيز
	788 - السلطان أرتق بن إيلغازي
	789 - الأمير أرتنا أحد أمراء تمرتاش بن جوبان
	790 - أردوان الأصغر الأشغاني
	791 - أردشير بن بابك بن ساسان
	792 - أردشير بن شيرويه بن برويز
	793 - أردشير بن هرمز بن نرسي
	794 - المعلم الأول أرسطاطاليس ويقال أرسطو طاليس بن نيقوماخس الهجراسي الفيثاغوري
	795 - الحكيم الفيلسوف أرسطن الرومي
	796 - الحكيم أرسطوخس اليوناني الإسكندراني
	797 - الحكيم الفيلسوف أرسطيقوس اليوناني
	798 - السلطان أرسلان شاه بن أتسز بن محمد بن أنوشتكين الخوارزمي
	799 - الأمير أسد الدين أرسلان شاه بن داود الزاهر بن صلاح الدين يوسف الأيوبي ملك ألبيرة
	800 - ياغي أرسلان بن الدانشمند، صاحب ملطية
	801 - السلطان ركن الدين أبو المظفر أرسلان شاه بن طغرل بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق السلجوقي
	802 - الملك العادل نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي
	803 - السلطان قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش السلجوقي
	804 - الملك المظفر فخر الدين قره أرسلان بن أرتق أرسلان بن قطب الدين إيلغازي
	805 - قزل أرسلان بن أتابك إيلدكز
	806 - السلطان أرسلان شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن محمد الغزنوي
	807 - السلطان عز الدين أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان السلجوقي
	808 - ألب أرسلان بن رضوان بن تتش التركي
	809 - أرشجانس المتطبب
	810 - آرش الرامي
	811 - الحكيم المهندس ارشميدس الرياضي اليوناني المصري
	812 - أرغون بن أبق ابن هلاكو بن تولي بن جنكيز
	813 - أرغون بن ألب أرسلان محمد بن طغرل السلجوقي
	814 - أبو عبد الله أرقم بن أبي الأرقم عبد مناف المخزومي، صحابي
	815 - الشيخ أبو بكر أزهر بن سعد السمان الباهلي ولاء البصري
	816 - أزهر بن عبد عوف القرشي الزهري
	817 - فخر الأصحاب أبو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزي الكلبي
	818 - أسامة بن شريك الذبياني الثعلبي، صحابي
	819 - أسامة بن عمير بن عامر [بن عمير] بن عبد الله الهذلي
	820 - مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري
	821 - الشيخ تاج الدين إسحاق بن إبراهيم بن أحمد [بن محمد] بن كامل التدمري
	822 - النبي الخليل إسحاق بن إبراهيم الخليل بن آزر -عليه السلام-
	823 - الإمام العلامة ذو الفنون أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن [بن نسك] التميمي الأرجاني، المعروف بابن النديم الموصلي
	824 - الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب الحنظلي التميمي المروزي، المعروف بابن راهويه النيسابوري الشافعي
	825 - الشيخ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنفي الفارابي
	826 - العالم الفاضل إسحاق بن إبراهيم الإسكوبي، المعروف بإسحق جلبي
	827 - الشيخ الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي
	828 - الإمام ظهير الدين أبو المكارم إسحاق بن أبي بكر بن أحمد الولوالجي الحنفي
	829 - الإمام أبو نصر الصفار إسحاق بن أحمد بن شيت بن الحكم البخاري الحنفي
	830 - الإمام الحافظ أبو الفضل إسحاق بن أحمد بن محمد [بن جعفر] بن يعقوب الجوزقي الهروي
	831 - إسحاق بن بشر الكاهلي
	832 - الإمام أبو يعقوب إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان التنوخي الأنباري الحنفي
	833 - الحكيم كرز الدين إسحاق بن جبريل الديلمي البويهي
	834 - الشيخ صفي الدين إسحاق بن جبريل بن قطب الدين بن صلاح الدين بن رشيد بن محمد بن عوض بن فيروزشاه بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن أحمد إعرابي ابن القاسم بن حمزة ابن موسى الكاظم الأردبيلي
	835 - إسحق بن جرير الصنعاني الزهري
	836 - الشيخ المحقق إسحاق بن حسن الحارثي، المعروف بابن طولون الحنفي
	837 - أبو يعقوب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي النصراني، الطبيب المشهور ابن الطبيب
	838 - ملك الحبشة إسحق بن داود بن يوسف، الملقب بالحطي
	839 - أبو يعقوب إسحق بن سليمان الإسرائيلي المصري، ثم القيرواني الطبيب المشهور
	840 - إسحاق بن عبد الله
	841 - نجم الدين أبو الظاهر إسحاق بن علي بن يحيى الحنفي
	842 - الطبيب إسحق بن علي الرهاوي
	843 - الطبيب إسحق بن عمران المغربي، المعروف بسم ساعة
	844 - الملك المجاهد سيف الدين إسحاق بن لؤلؤ
	845 - الإمام أبو القاسم إسحق بن محمد بن إسمعيل بن إبراهيم بن زيد، المعروف بالحكيم السمرقندي الحنفي، القاضي
	846 - الشيخ أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري
	847 - الشيخ الإمام أبو عمرو إسحق بن مرار الشيباني اللغوي الكوفي
	848 - الشيخ أبو يعقوب إسحاق بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن عبد الصمد الزرقالي الفرضي الصردفي اليمني
	849 - الشيخ جمال الدين إسحاق القراماني
	850 - الحكيم الماهر إسحق الرومي
	851 - أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله البجلي الكوفي
	852 - أسد بن كرز بن عامر القشيري، صحابي
	853 - أسد بن موسى
	854 - الشيخ أبو الخليل إسرائيل بن دمرك [السيماوي] الحنفي
	855 - موفق الدين أسعد بن إلياس، المعروف بابن المطران، الطبيب الصلاحي
	856 - الشيخ أبو المكارم أسعد بن الخطير بن مهذب بن مين ابن زكريا بن أبي قدامة المماتي المصري الكاتب الشاعر القاضي
	857 - أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري [النجاري] الخزرجي
	858 - المولى الفاضل أسعد بن سعد الدين بن حسن جان مفتي الروم
	859 - أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري
	860 - الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري الحنفي
	861 - مسجد الدين أبو الفتح أسعد بن محمد بن أبي نصر بن أبي الفضل الميهني الفقيه الشافعي
	862 - الإمام منتجب الدين أبو الفتوح أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العجلي الأصفهاني الشافعي
	863 - القاضي وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجى بن أبي البركات التنوخي المعري ثم الدمشقي الحنبلي
	864 - الفقيه الشاعر أبو السعادات أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب السلمي المنعوت بالبهاء السنجاري الشافعي
	865 - الأمير الأعز الأعلى مسجد الدين أسعد (93/ أ- ب) بن يوسف بن علي الصيرفي الملقب بآهو البخاري الحنفي
	866 - فخر الدين أسعد الأستراباذي الشاعر المشهور
	867 - أبو كرب أسعد الحميري
	868 - الفاضل العلامة سعد الدين أسعد بن ....
	869 - أسفنديار بن كشتاسب الكياني
	870 - خليفة هرمس الهرامسة إسقلنيوس بن زيوس وربما قيل اسقلانيوس واسقلاتازس
	871 - الطبيب إسقلنبيوس الثاني
	872 - إسكندر بن عمر شيخ بن تيمور
	873 - سلطان الدنيا إسكندر بن فيلقوس اليوناني
	874 - إسكندر بن قرة يوسف بن قرة محمد التركماني من ملوك قرة قيونلي
	875 - الفيلسوف إسكندر الأفردوسي
	876 - صاحب السد إسكندر الأكبر ذو القرنين الرومي
	877 - الشيخ أبو عمران أسلم بن الحسن الباروسي النيسابوري
	878 - أبو رافع أسلم مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
	879 - أسلم الحبشي الأسود
	880 - أبو محمد أسماء بن حارثة الأسلمي
	881 - ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-
	882 - أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية
	883 - ذبيح الله أبو العرب إسمعيل بن إبراهيم بن آزر -عليه السلام-
	884 - الشيخ الأديب الفاضل إسمعيل بن إبراهيم بن إسمعيل بن عبد الله بن عبد الرحمن العلوي الزبيدي
	885 - الإمام أبو الحسن إسمعيل بن إبراهيم بن إسفنديار بن بايزيد بن عادل بن أمير يعقوب الحنفي الرومي
	886 - الشيخ المسند نجم الدين إسمعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات بن الخباز البغدادي الحنبلي المحدث المؤدب
	887 - الإمام عماد الدين إسمعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن شرف المقدسي الشافعي
	888 - حسام الدين إسمعيل بن إبراهيم بن عطية [النجراني]
	889 - الشيخ أبو طاهر إسمعيل بن إبراهيم بن غازي بن علي بن محمد النميري المارداني الحنفي، المعروف بابن فلوس
	890 - الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسمعيل بن إبراهيم بن محمد بن جماعة الكناني الشافعي
	891 - القاضي مسجد الدين أبو الفداء إسمعيل بن إبراهيم بن محمد (96 / أ- ب) بن علي بن موسى الكناني البلبيسي الحنفي نزيل القاهرة
	892 - الشيخ الإمام أبو بشر إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن علية الأسدي مولاهم البصري
	893 - الشيخ الأديب إسمعيل بن إبراهيم الربعي اليمني
	894 - العلامة شرف الدين إسمعيل بن أبي بكر بن عبد الله المقري بن إبراهيم بن علي بن عطية، المعروف بابن المقرئ الشاوري اليمني الشافعي
	895 - الشيخ الإمام أبو سعد إسمعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسمعيل بن عباس الإسمعيلي الفقيه الجرجاني الشافعي
	896 - السلطان أبو إبراهيم إسمعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الساماني
	897 - أبو البقاء إسمعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير الحلبي الشافعي
	898 - الشيخ أبو عبد الله إسمعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير الحيري النيسابوري الشافعي
	899 - الشيخ الإمام أبو القاسم إسمعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمزقندي الحافظ
	900 - الشيخ رسوخ الدين إسمعيل بن أحمد الأنقروي المولوي
	901 - الشيخ الفقيه أبو محمد إسمعيل بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن القراب السرخسي الهروي المقرئ الشافعي
	902 - الشيخ الإمام أبو إسحاق إسمعيل بن إسحاق بن إسمعيل بن حماد بن زيد الأزدي المالكي البصري
	903 - شمس الملوك إسمعيل بن بوري بن طغتكين، صاحب الشام
	904 - الشيخ أبو القاسم إسمعيل بن جامع بن إسمعيل بن عبد الله المكي، المعروف بابن الجامع المغني
	905 - الشيخ الإمام أبو إبراهيم إسمعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني القارئ
	906 - شهاب الدين أبو المحامد إسمعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الشافعي، المعروف بالشهاب القوصي
	907 - الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو القاسم إسمعيل بن حسين بن عبد الله البيهقي الحنفي
	908 - الإمام عز الدين أبو طالب إسمعيل بن حسين بن محمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عزيز بن الحسين بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصادق [المروزي العلوي الحسيني] الحنفي
	909 - العلامة زين الدين السيد إسمعيل بن حسين بن محمود بن محمد بن أحمد العلوي الحسيني الجرجاني المتطبب
	910 - إسمعيل بن حماد بن أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي
	911 - الشيخ الإمام الأديب أبو نصر إسمعيل بن حماد الجوهري الفارابي اللغوي
	912 - شاه إسمعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهيم بن علي بن موسى ابن الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي
	913 - الشيخ الإمام أبو طاهر إسمعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري المقرئ النحوي الصقلي
	914 - الشيخ الإمام تاج الدين إسمعيل بن خليل الحنفي
	915 - الشيخ الإمام أبو إسحاق إسمعيل بن سعيد الجرجاني، المعروف بالشالنجي الحنفي
	916 - القاضي أبو الظاهر إسمعيل بن سودكين بن عبد الله المتكلم الصوفي النوري المالكي الحنفي
	917 - الملك الصالح نور الدين إسمعيل بن شيركوه بن شادي
	918 - الملك المعز إسمعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن أيوب
	919 - شاه إسمعيل بن طهماسب بن إسمعيل بن حيدر الصفوي
	920 - الملك الأشرف إسمعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول
	921 - فخر الوزراء أبو القاسم إسمعيل بن عباد بن أحمد بن إدريس، الشهير بالصاحب الوزير الأديب ابن الوزير الطالقاني
	922 - شيخ الإسلام أبو عثمان إسمعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسمعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني، الخطيب، المفسر، الواعظ، الفقيه، المحدث، الشافعي النيسابوري
	923 - الشيخ الإمام أبو سعيد إسمعيل بن عبد الواحد بن إسمعيل البوشنجي الشافعي
	924 - الظافر بالله أبو منصور إسمعيل بن عبد المجيد بن محمد بن معد العبيدي الفاطمي
	925 - رشيد الدين أبو الفداء إسمعيل بن عثمان بن عبد الكريم بن تمام بن محمد، المعروف بابن المعلم القرشي الحنفي الدمشقي
	926 - إسمعيل بن عدي
	927 - الإمام أبو سعد إسمعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسن بن زنجويه، المعروف بالسمان الحافظ الزاهد الرازي الحنفي
	928 - الملك المؤيد إسمعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهين شاه بن أيوب، المعروف بصاحب حماة
	929 - الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسمعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي المفسر المؤرخ المحدث
	930 - الشيخ شرف الدين إسمعيل بن عيسى بن دولت البكشهري المعروف بالأوغاني الحنفي، نزيل الحرمين
	931 - الغالب بالله أبو الوليد إسمعيل بن الفرج بن إسمعيل بن يوسف بن نصر الأرجوني، صاحب الأندلس
	932 - الأديب أبو إسحق إسمعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء العيني، المعروف بأبي العتاهية الشاعر المشهور
	933 - الشيخ الإمام أبو علي إسمعيل بن القاسم بن عيذون بن هرون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي اللغوي
	934 - الملك الصالح ركن الدين إسمعيل بن لؤلؤ، صاحب الموصل
	935 - الشيخ الإمام الزاهد قطب الدين إسمعيل بن محمد بن إسمعيل بن علي بن عبد الله بن إسمعيل بن ميمون الحضرمي اليمني الشافعي
	936 - الملك الصالح عماد الدين إسمعيل بن محمد بن أيوب الأيوبي، صاحب بعلبك وبصرى ودمشق
	937 - كمال الدين إسمعيل بن جمال الدين محمد بن عبد الرزاق المعروف بكمال الأصفهاني الشاعر المشهور بخلاق المعاني
	938 - الشيخ الإمام أبو القاسم إسمعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد الحافظ الكبير قوام السنة الأصفهاني التيمي الطلحي
	939 - المنصور بالله أبو الطاهر (102/ أ- ب) إسمعيل بن محمد بن عبيد الله المهدي العبيدي الفاطمي
	940 - الملك الصالح عماد الدين إسمعيل بن محمد بن قلاوون، السادس عشر من ملوك الترك بالقاهرة
	941 - الشيخ سري الدين أبو الوليد إسمعيل بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن هاني اللخمي الغرناطي المالكي
	942 - الملك الصالح إسمعيل بن محمود بن زنكي بن آق سنقر، صاحب حلب
	943 - الإمام أبو الطاهر إسمعيل بن مكي بن إسمعيل بن عيسى بن عبد الرحمن في عوف الإسكندراني المالكي
	944 - الشيخ أبو عمرو إسمعيل بن نجيد بن أحمد السلمي النيسابوري، شيخ الصوفية بخراسان
	945 - الشيخ عماد الدين أبو المجد إسمعيل بن هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد، المعروف بابن باطيش الموصلي الشافعي
	946 - القاضي مجد الدين أبو إبراهيم إسمعيل بن يحيى بن إسمعيل بن نيكروز التميمي الرازي البالي الشافعي
	947 - الشيخ الإمام أبو إبراهيم إسمعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحق المزني المصري
	948 - الشيخ مجد الدين إسمعيل بن يحيى بن علي بن يحيى القاهري الحنفي الشطرنجي
	949 - الإمام أبو الحسن إسمعيل بن يعقوب بن إسحق بن بهلول الأنباري الحنفي، صاحب كتاب "الكافي" في الفقه
	950 - كمال الدين إسمعيل القرماني، المعروف بقره كمال، أخو الشيخ جمال خليفة
	951 - أبو عمرو وقيل أبو عبد الرحمن أسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي
	952 - أسود العنسي الدجال
	953 - امرأة فرعون آسية بنت مزاحم
	954 - أبو يحيى وقيل أبو عيسى أبو عتيك أسيد بن خضير -لاهما بالتصغير- ابن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري
	955 - أبو الأسد أسيد بن كلدة بن جمح الجمحي
	956 - السيد الشريف معين الدين أشرف [محمد] بن [مير] عبد الباقي [التبريزي ثم الرومي] الشهير بميرزا مخدوم الحسني
	957 - أبو العلاء وقيل أبو إسحق أشعب بن جبير الطماع
	958 - أبو محمد الأشعث بن قيس (104/ أ- ب) بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة الكندي
	959 - أشك بن أشكان
	960 - أشمويل النبي -عليه السلام- من أنبياء بني إسرائيل
	961 - الشيخ الإمام أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، ثم الجعدي الفقيه المالكي المصري
	962 - الشيخ الإمام أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري القرشي المالكي
	963 - الشيخ أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي
	964 - اصطفن البابلي، أحد حكماء الكلدانيين في عصر شيث رسول الله -عليه السلام-
	965 - السلطان غياث الدين أبو المظفر أعظم شاه بن إسكندر شاه صاحب بنجالة من الهند الحنفي
	966 - أغاثازيمون المصري أحد الأنبياء اليونانيين والمصريين
	967 - ملك الترك أفراسياب بن بشنك بن تور
	968 - أبو كثير أفرايم بن الحسن بن إسحق بن إبراهيم بن يعقوب الاسرائيلي
	969 - الحكيم أفطيمن الرياضي الإسكندري
	970 - الحكيم الفاضل أفلاطون
	971 - أفلاطن الطبيب
	972 - أفليمون الطبيب
	973 - الشيخ أبو الخير إقبال الحبشي المعروف بطاووس الحرمين
	974 - الشيخ المجذوب آق بيق
	975 - أقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع (106/ أ- ب) بن دارم التميمي صحابي
	976 - أقريطن الملقب بالمزين
	977 - قسيم الدولة أبو سعيد آقسنقر بن عبد الله الحاجب
	978 - سيف الدين أبو سعيد آقسنقر البرسقي
	979 - قدوة أهل الهندسة في العلوم الظاهرة والباطنة اقليدس بن بوفطرس الصوري
	980 - جمال الدين أقملك المعروف بأمير شاهي الفيروز كوهي ثم السبزواري
	981 - جد ملوك الترك النجه خان بن كيوك خان بن إيلجة بن ريب باقوي بن إيلجية بن ترك بن يافث، الخامس من ملوك الترك
	982 - العالم الفاضل إلياس بن إبراهيم السينابي الحنفي
	983 - الشيخ الفاضل إلياس بن الشيخ مجد الدين عيسى الأقحصاري البيرامي الجفار
	984 - النبي المرسل إلياس بن يس بن فنحاص بن العيزار بن هرون بن عمران
	985 - المولى العالم الفاضل إلياس المعروف بسبوركه شجاع الرومي
	986 - الشيخ إلياس الخراساني
	987 - أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى
	988 - حضينة رسول الله -عليه السلام- أم أيمن بركة
	989 - فخر النساء أم كلثوم
	990 - أمر الله محمد بن سيرك محيي الدين الحسيني الرومي
	991 - الشاعر المشهور أمر الله الرومي المتخلص بأمري
	992 - أمر الله الخطاط
	993 - حامل لواء الشعراء امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن السمط بن امرئ القيس بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر الكندي
	994 - أمليحون الحكيم
	995 - أم رسول الله -عليه السلام- آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة
	996 - الشيخ الإمام قوام الدين أبو حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإتقاني الحنفي
	997 - السيد أمير كلال بن السيد حمزة البخاري النقشبندي خليفة الشيخ خواجه (108/ أ- ب) محمد بابا السيماسي وأفضل أصحابه
	998 - الشاعر أمية بن أبي الصلت عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي
	999 - الشاعر الأديب أبو الصلت أمية بن عبد العزيز
	1000 - أندروماخس القديم
	1001 - أبو حمزة وقيل أبو موسى أنس بن سيرين
	1002 - خادم رسول الله أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي
	1003 - أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام
	انقلاوس حكيمان: 1004 - أحدهما
	1005 - والآخر حكيم إسكندراني طبائعي
	1006 - أبو نصر أنوشروان بن خالد بن محمد بن القاشاني القيني الوزير
	1007 - الملك العادل أنوشروان بن قباد بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور الساساني
	1008 - أنوش بن شيث بن آدم -عليه السلام-
	1009 - خواجه فخر الدين أوحد المستوفي السبزواري المنجم الشاعر
	1010 - السلطان أورخان بن عثمان بن أرطغرول
	1011 - أدريناسيوس الطبيب
	1012 - أوس بن حجر الأسدي
	1013 - أبو عمرو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري أخو عبادة
	1014 - أوطرفيوس اليوناني الإسكندراني المهندس
	1015 - أوطولوقوس اليوناني
	1016 - ملك الترك أوغوز خان بن قراخان بن مغول بن إلنجه بن كيوك
	1017 - أوكتاي قاآن بن جنكيز
	1018 - حكيم الشعراء أوميرس اليوناني
	1019 - السلطان أويس بن الشيخ حسن [بن حسين] بن أقبغا المغلي الجلايري
	1020 - مقدم التابعين أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعيد بن عمر بن حوران بن عوان بن قرن القرني اليمني
	1021 - السلطان أويس بن أمير شيخ حسن الكبير
	1022 - الشاعر الماهر أويس بن محمد الرومي الحنفي، المعروف بويسي
	1023 - أبو عقبة أهبان بن أويس الأسلمي
	1024 - إياس بن البكير بن أبي البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليث الليثي
	1025 - القاضي أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني الألمعي
	1026 - العالم الفاضل إياس الرومي
	1027 - الملك المعز عز الدين أيبك بن عبد الله الصالحي النجمي التركماني
	1028 - الأمير أيدغدي الشمسي
	1029 - الشيخ الإمام العلامة أيدمر بن علي بن أيدمر الجلدكي
	1030 - إيرج بن فريدون
	1031 - الحكيم إيرن الرومي
	1032 - إيلخان بن تنكز
	1033 - نجم الدين إيلغازي بن أرتق بن أكسك صاحب ماردين التركماني
	1034 - الشيخ أمين الدين أبو البركات أيمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المدني
	1035 - الملك الأشرف أبو النصر إينال العلائي
	1036 - حضرة أيوب الصابر بن أموص بن رازح بن رمو بن العيص بن إسحق -عليه السلام-
	1037 - الشيخ أبو سليمان أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة بن سلمة بن جشم، المعروف بابن القرية الهلالي
	1038 - الملك الأفضل نجم الدين أبو الشكر أيوب بن شاذي بن مروان
	1039 - الإمام الزاهد أبو بكر أيوب بن كيسان السختياني البصري
	1040 - الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد الكامل بن أبي بكر محمد العادل بن أيوب الأيوبي
	1041 - الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن محمد العادل


	باب الباء
	1042 - بابك الخرمي
	1043 - أبو مناد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن منار الحميري الصنهاجي
	1044 - أبو الفرج باركريقوريوس بن أهرون بن الحكيم المتطبب الملطي العيسوي
	1045 - باقل الإيادي
	1046 - الشيخ بالي خليفة الصوفيوي الحنفي
	1047 - المولى العالم بالي الطويل
	1048 - المولى قره بالي بن سيدي الآيديني الحنفي
	1049 - الشيخ القدوة سرخوش بالي القسطنطيني
	1050 - بايزيد بن علي بن يعقوب بن شمس بن نور الدين الشهيد، المعروف بكوترم، صاحب ولاية قسطموني
	1051 - الأمير الخطير بايزيد ابن السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد العثماني المتخلص بشاهي
	1052 - السلطان بايزيد ابن السلطان محمد بن مراد العثماني
	1053 - السلطان يلدرم بايزيد بن مراد بن أورخان بن عثمان خان
	1054 - الشيخ العارف بالله بايزيد خليفة
	1055 - ميرزا بايسنقر (115/ أ- ب) بن شاهرخ بن تيمور
	1056 - ميرزا بايسنقر بن محمود بن أبي سعيد بن ميرانشاه بن تيمور
	1057 - السلطان ميرزا بايسنقر بن يعقوب بن الحسن الطويل
	1058 - بختنصر
	1059 - عز الدولة أبو منصور بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي
	1060 - أبو عيسى بختيشوع عبد المسيح بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع بن جورجيس الجنديسابوري المسيحي الطبيب ابن الطبيب، ومعنى بختيشوع في اللغة السريانية: عبد المسيح والبخت -بضم الباء- باللغة السريانية: العبد ويشوع: عيسى -عليه السلام-
	1061 - أبو عيسى بختيشوع بن جورجيس الجنديسابوري المسيحي
	1062 - العالم الفاضل بخشايش
	1063 - المولى العالم الفاضل بخشي خليفة الصونسوي
	1064 - الإمام أبو بكر بدر بن المنذر المغازلي البغدادي
	1065 - صدر الدين بديع بن نفيس التبريزي
	1066 - الشيخ الإمام فخر الدين بديع بن أبي منصور العراقي الحنفي
	1067 - بديع الزمان
	1068 - بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة الخزاعي، صحابي
	1069 - أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري الأوسي
	1070 - البراء بن مالك بن النضر الأنصاري
	1071 - أبو بشر البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان الأنصاري الخزرجي السلمي
	1072 - فخر الدولة براق حاجب القرا ختايي
	1073 - أبو الفتوح برجوان
	1074 - برزويه الحكيم
	1075 - الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الجركسي
	1076 - برصيصا
	1077 - الحكيم الدهري برقلس الأفلاطوني من أهل أطاطولة
	1078 - الحكيم الحاسب برقطوس الإسكندري
	1079 - الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن آنص العثماني الجركسي
	1080 - زين الدين أبو زهير بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة المكي الحسني
	1081 - ملك الدشت بركه خان بن جوجي بن جنكيز المغلي
	1082 - الشيخ الإمام أبو الخطاب بركة بن علي بن بركة بن الحسين بن أحمد بن بركة
	1083 - أم أيمن بركة الحبشية
	1084 - شهاب الدولة ركن الدين أبو المظفر بركيارق ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود السلجوقي
	1085 - برمانيدس
	1086 - المولى الفاضل برويز بن عبد الله الرومي
	1087 - بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي
	1088 - بزرجمهر الحكيم المشهور من حكماء الشرق
	1089 - أبو عبد الرحمن بسر بن أرطاة، أو ابن أبي أرطاة، عمير بن عويمر بن عمران القرشي العامري
	1090 - عمدة الشعراء أبو معاذ بشار بن برد [بن] يرجوخ العقيلي بالولاء الشاعر المشهور الأعمى، الملقب بالمرعث
	1091 - بشر بن البراء بن معرور
	1092 - العارف بالله أبو نصر بشر بن الحارث الحافي قدس سره
	1093 - أبو اليمان بشر بن عقربة الجهني، صحابي
	1094 - بشر المريسي، الشيخ أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي الحنفي
	1095 - بشر بن معاذ الأسدي، صحابي
	1096 - بشر بن معاوية بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكاء العامري البكائي
	1097 - بشر بن المعلى الحنفي
	1098 - القاضي الإمام أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي
	1099 - الشيخ أبو القاسم بشر بن ياسين الميهني
	1100 - الشيخ نجم الدين بشير بن أبي بكر بن حامد الزينبي التبريزي
	1101 - الشيخ العارف بالله بشير الرحال الزاهد
	1102 - بطرالينوس وهو الاسكندروس الطبيب
	1103 - الحكيم الماهر صاحب "المجسطي" بطلميوس القلوذي الفلكي الرياضي اليوناني
	1104 - أعظم البطالسة بمصر بطلميوس بن بدلس
	1105 - إمام الأطباء بقراط بن برقليدس بن بقراط بن غيوثيدينوس بن هروس بن سوسطراظس بن ثاوذورس بن فلاوبونطاداس بن فريساميس الملك وأمه فراكسيا من بنت أبوقليس
	1106 - الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي
	1107 - أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحمصي الكلاعي المحدث
	1108 - أبو المنهال بقيلة الأكبر الأشجعي
	1109 - القاضي أبو بكرة بكار بن قتيبة بن عبد الله بن أبي بردعة الثقفي البكراوي الحنفي
	1110 - نجم الدين بكبرس
	1111 - الشيخ العارف بالله الحاج بكتاش بن محمد بن إبراهيم الخليفة اليسوي، ثم الرومي
	1112 - بكر بن جبلة بن وائل بن قيس بن بكر بن عامر بن عوف الكلبي
	1113 - أبو الفضل بكر بن محمد العلاء بن محمد زياد بن الوليد القشيري المالكي
	1114 - الإمام أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية وقيل ابن عدي، بن حبيب المازني، مازن بني شيبان، البصري النحوي
	1115 - الإمام شمس الأئمة أبو الفضائل بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن بن أحمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري البخاري الزرنجري الحنفي
	1116 - بلال بن رباح الحبشي المؤذن
	1117 - الشيخ سيف الدين بلبان القرافي السعودي الشافعي
	1118 - بلعام بن باعوراء
	1119 - بليناس الرومي المهندس
	1120 - بنان البغدادي
	1121 - الشيخ أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي
	1122 - الشيخ أبو عمرو بندار بن عبد الحميد الكرخي الأصبهاني، المعروف بابن لرة النحوي اللغوي
	1123 - الشيخ أبو الخير بندار بن يعقوب المالكي
	1124 - بندار الرازي
	1125 - بوران بنت حسن بن سهل
	1126 - تاج الملوك بوري بن طغتكين التركي ملك الشام
	1127 - بولس الطبيب
	1128 - أبو شجاع بويه بن فناخسرو بن تمام
	1129 - الشيخ الفاضل بهاء الدين بن الشيخ لطف الله بن خليل بن أرسلان بن إسفنديار بن أبي يزيد الغمري الخالدي
	1130 - القاضي بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الفقيه المالكي
	1131 - كرمنشاه بهرام بن سابور بن سابور ذو الأكتاف
	1132 - بهرام بن هزمز
	1133 - بهرام بن بهرام
	1134 - بهرام جور معرب كور بن يزدجرد
	1135 - أبو عمر بهلول بن راشد
	1136 - بهرام جوبين
	1137 - أبو وهب بهلول بن عمرو الصيرفي المجنون، المعروف بدانا
	1138 - بهمن بن أسفنديار بن كشتاسب
	1139 - الحكيم المحقق بهمنيار بن مرزبان المجوسي
	1140 - بياله باشا الوزير
	1141 - بيبرس المنصوري الخطاي الحنفي
	1142 - الملك المظفر بيبرس العثماني التركي
	1143 - بيدو بن طرغاي بن هلاكو بن تولي بن جنكيز خان
	1144 - الشيخ العارف بالله الحاج بيرام الأنقروي
	1145 - الشيخ العارف بالله السيد بير محمد الخوئي المعروف ببيري خليفه الحميدي

	باب التاء
	1146 - تاتار بن إلنجه بن كيوك بن ديب باقوي بن إيلنجه بن ترك بن يافث
	1147 - الشيخ تاج الدين تاج بن محمود الأصفهندي
	1148 - العالم الفاضل تاج الدين الكردي
	1149 - أبو الأتراك ترك بن يافث بن نوح -عليه السلام-
	1150 - زين الدين أبو المحاسن تغري برمش بن يوسف بن عبد الله التركماني القاهري الحنفي
	1151 - القاضي الأديب تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الحنفي
	1152 - أبو غالب تمام بن غالب بن عمر، المعروف بابن التياني القرطبي، ثم المرسي اللغوي
	1153 - الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهري الرومي الحنفي
	1154 - الأمير تمرتاش بن جوبان
	1155 - تميم بن أسد وقيل أسيد، بن عبد العزى بن معونه بن عمرو الخزاعي
	1156 - أبو رقية تميم بن أوس الداري
	1157 - أبو علي تميم بن المعز بن المنصور بن المهدي
	1158 - أبو يحيى تميم بن المعز بن باديس بن المنصور الحميري الصنهاجي
	1159 - الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين توران شاه بن أيوب بن شاذي
	1160 - الشيخ أبو محمد توفيق بن محمد بن حسين بن عبد الله بن محمد المهندس الأديب
	1161 - مقدم جيش التاتار تولي بن جنكيز، الملقب بأولوغ نويان
	1162 - صاحب القران الأعظم أمير تيمور كوركان ابن الأمير ترغاي ابن الأمير بركل بن النكر بهادر

	[باب الثاء]
	1163 - أبو الحسن ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني الصابئ المتطبب البغدادي
	1164 - أبو الحسن ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب الحلبي النحوي
	1165 - أبو القاسم ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي السرقسطي المالكي
	1166 - ثابت بن الضحاك [بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي
	1167 - أبو الحسن ثابت بن عبد الله بن ثابت العوفي المالكي
	1168 - أبو محمد ثابت بن أبي ثابت بن عبد العزيز اللغوي
	1169 - ثابت بن أبي ثابت بن علي بن عبد الله الكوفي
	1170 - أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة البغدادي الصابئ
	1171 - أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت الحاسب الحكيم الحراني
	1172 - أبو محمد ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري
	1173 - أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الأندلسي النحوي
	1174 - ثاليس [الملطي
	1175 - ثاؤفرسطس
	1176 - ثاؤن
	1177 - ثعلبة بن أبي مالك
	1178 - ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري
	1179 - ثقبة بن رميثه
	1180 - ثلاذيوس
	1181 - ثمامة بن أثال [بن النعمان بن مسلمة الحنفي اليمامي
	1182 - ثمامة بن أشرس [النميري، أبو معن
	1183 - العارف بالله أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم وقيل الفيض، المعروف بذي النون المصري الإخميمي
	1184 - ثوبان بن بجدد
	1185 - ثويبة [الأسلمية

	باب الجيم
	1186 - شيخ الصناعة وأستاذ الجماعة أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي الكوفي مولدا الطوسي منشأ الصوفي
	1187 - جابر بن زيد، [أبو الشعثاء
	1188 - جابر بن سمرة [بن جنادة بن جندب بن حجير بن زباب العامري الساوائي
	1189 - جابر بن عبد الله [بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة الأنصاري السليمي
	1190 - جابر بن عتيك [بن قيس بن الأسود الأنصاري
	1191 - جابر بن محمد بن محمد [بن محمد بن عبد العزيز بن يوسف الخوارزمي الكاتي الحنفي النحوي
	1192 - جار الله [بن فهد، هو محمد بن عبد العزيز الهاشمي
	1193 - جالوت، [ملك الفلسطينيين الوثني إبان نبوة داود
	1194 - إمام الأطباء جالينوس اليوناني
	1195 - جاماس
	1196 - جان بولاد [سلطان الاشرف]
	1197 - جبار بن صخر [بن أمية بن خنساء بن سنان السلمي
	1198 - أبو عيسى جبريل بن بختيشوع بن جورجيس بن بختيشوع الجنديسابوري المسيحي المتطبب
	1199 - الطبيب الفاضل أبو عيسى جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع الجنديسابوري المسيحي
	1200 - جبير بن مطعم [القرشي النوفلي أبو أمية ويقال أبو عدي
	1201 - جذيمة بن مالك بن تيم الأزدي
	1202 - جرجيس، [من ابناء بني إسرائيل
	1203 - جرير بن عبد الله [البجلي الأحمسي
	1204 - الإمام أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الآبي الحنفي
	1205 - أبو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلم بن عوف بن كليب التميمي الخطفى الشاعر المشهور
	1206 - جريج الراهب
	1207 - جعفر بن أحمد بن بهرام
	1208 - أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد، المعروف بالسراج
	1209 - جعفر بن أحمد بن محمد
	1210 - جعفر بن أحمد بن محمد
	1211 - العالم الفاضل المنشي جعفر بن تاجي بك
	1212 - جعفر بن ثعلب
	1213 - جعفر بن حرب
	1214 - جعفر بن حسن [بن يحيى بن الحسين بن سعيد الهذلي الحلي، نجم الدين أبو القاسم
	1215 - السيد الغازي أبو محمد جعفر بن حسين بن ربيع بن علي بن العباس، المعروف بالبطال المطلبي العلوي الحسيني
	1216 - جعفر بن أبي طالب شيبة
	1217 - جعفر بن طرخان
	1218 - جعفر بن طلحة
	1219 - جعفر بن عبد الله
	1220 - جعفر بن عبد النبي
	1221 - جعفر بن عبد الواحد الثقفي
	1222 - جعفر بن علي بن أحمد
	1223 - جعفر بن علي بن جعفر
	1224 - أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات، المعروف بابن حنزابة
	1225 - الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الشافعي
	1226 - الشيخ الفقيه أبو الخير جعفر بن محمد بن عثمان المروزي الشافعي
	1227 - أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين
	1228 - أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي، المنجم المشهور
	1229 - أبو الفضل جعفر بن محمد بن مختار، المعروف بابن شمس الخلافة الأفضلي الشاعر
	1230 - الشيخ الإمام أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر المطوعي النسفي الحنفي، المعروف بالمستغفري خطيب نسف
	1231 - الشيخ القدوة أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي البغدادي المنشأ والمولد الخواص
	1232 - جعفر بن محمد بن هارون
	1233 - جعفر بن محمد بن الهيثم
	1234 - أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي
	1235 - الشيخ الإمام ظهير الدين جعفر بن يحيى بن معن المخزومي التزمنتي، الشافعي
	1236 - جعفر بن يعقوب [أبو عيسى الأصهاني]
	1237 - جقمق [سيف الدين أبو سعيد، الملك الظاهر
	1238 - جكم [المؤيدي
	1239 - جم بن [السلطان] محمد [الفاتح العثماني]
	1240 - جمار بن حسن
	1241 - الأستاد العلامة غياث الدين جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي ثم السمرقندي
	1242 - أبو عمرو جميل بن عبد الله بن معمر بن صباح القضاعي، الشاعر المشهور
	1243 - أبو أسامة جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي اللغوي النحوي
	1244 - جندب [بن جنادة، أبو ذر الغفاري، الصحابي
	1245 - جنكيز [بن يسوكا بهادر بن برمان بهادر بن قوبل الملقب بإلنجه بن قومنه بن بايسنقر بن قايدوخان
	1246 - جنيد بن إبراهيم بن علي
	1247 - الشيخ الزاهد الفقيه الفاضل زين الدين جنيد بن سندل الرومي الحنفي
	1248 - سيد الطائفة وشيخ التصوف أبو القاسم جنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز النهاوندي القواريري البغدادي الشافعي
	1249 - أبو بختيشوع جورجيس بن بختيشوع الجنديسابوري المتطبب الماهر المسيحي
	1250 - أبو الحسن القائد جوهر بن عبد الله الكاتب الرومي
	1251 - جهانشاه بن قره يوسف
	1252 - جهانكير بن علي بن عثمان
	1253 - جهانكير
	1254 - جهم بن صفوان
	1255 - جين بن يافث


	الفهرس





